Skien Basketballklubb – 1978

Til medlemmer i Skien Basketballklubb (Skien Ghosts)

Skien, 24. februar 2019

Innkalling til årsmøte i Skien Basketballklubb

Tid:

onsdag 27. mars kl 18 – 18.30

Sted:

Mælahallen – Klasserom over hallen – Adresse Gamlegrensa 9

Det er med glede vi kan invitere til årsmøte i klubben.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenning av stemmeberettigede
Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
Valg av dirigent, sekretær og to medlemmer til signering av protokoll
Behandle årsmeldingen for 2018
Behandle regnskapet for 2018
Fastsettelse av medlemskontingent for 2019/2020
Godkjenne budsjett for 2019
Vedta å forlenge sportsplanen til 2020
Valg

Velkommen!

Vennlig hilsen

Styret i Skien Basketballklubb

Organisasjonsnummer 917 260 419

skienghosts@hotmail.com

Kontonummer 2610 284 1165

Skien Basketballklubb

Årsberetning 2018
- Klubben vokser, sportslig gode resultater og basketlinjen på Telemark
Toppidrett er godt etablert

Skien
27.03.2019
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Sportslig aktivitet
På årsmøtet i 2017 ble sportsplanen vedtatt. Den styrer all sportslig aktivitet i klubben og er
rettesnor for trenere og spillere. Det er viktig at alle kjenner til denne. Den skulle egentlig opp til
revisjon på årsmøtet i 2019, men styret vil foreslå å forlenge den ett år til.
2018 var et godt år, også sportslig sett. Det har vært god rekruttering av nye spillere, men vi har noen
utfordringer rundt enkelte lag med å få foreldre til å stille opp på kjøring.
G17 og G19 har gjennom hele sesongen ligget øverst i sine serier. Det har vært en god sesong for
lagene og trener Tony Wilkins. Også de andre lagene har gjort det relativt godt.
Første år med egen spillerutviklingsgruppe (SPU) har gått bra. Den har vært under ledelse av Tony
Wilkins og styret er innstilt på å fortsette dette.
Forrige sesong var også den første der vi har hatt egen sportslig leder på plass. Arnstein Auråen har
gjort en upåklagelig innsats.
I 2018 ble også klubbens 40-jubileum markert med stor fest på Villa Fløyen der ordfører og
varaordfører deltok, blant andre.
Ny utebane ble kjøpt med støtte fra både Skien kommune og Sparebank1-stiftelsen Grenland. Den lå
ute på Stevneplassen hele sommeren og ble flittig brukt og skapte mye aktivitet.
Denne sesongen har klubben mistet to av sine lokale dommere. Dette har skapt litt utfordringer
rundt enkeltkamper, men det må sies at det allikevel har gått bra. Heldigvis har vi fått noen nye
dommere som skaper litt ettervekst.

Lagene og trenerne våre
2M Rokas Rasikas
G19 og G17 Tony Wilkins
G15 Jan Tancred Millaa/Pranas Navickas
G14 Rokas Rasikas/Stig Korpelin
J16 Alexander Ramirez/Timo Pappe
J13 Jan Tancred Millaa/Trond Eilertsen
Easy Basket (EB) Jon Håkon Auran Neset/Hong Xian Ye/Simen Nyheim

Rapport fra G15
Jan Millaa har trent disse guttene på 6. året nå og de har alle utviklet seg positivt og blitt veldig sterke
og teknisk gode nå. De samarbeider godt som et lag og har godt oppmøte alle sammen både på
trening og kamper. Laget stiller ofte med maks tillate 12 spillere på kamper, noe som er meget bra.
De har til nå oppnådd beste resultat i klubben med 14 seiere og kun 1. Alle har jobbet hardt mot
felles mål om å bli seriemestere for første gang! G15 har hatt opptil 3 økter som lag i uka og 5 spillere
har deltatt på SPU i klubb og regionalt 5 økter i uka. Sesongen startet med 14 spillere og kun 2 har
sluttet og 1 ny, så i sum er det nå 13 spillere. Stor takk til Pranas som lagets første lagleder og
assistent trener. Han har tatt flere trenerkurs og er veldig engasjert og trener også sammen med Jan
Millaa på herrelaget. 5 av spillerne har deltatt på trenerkurs, og de vil ha dommerkurs. Flere hatt tatt
sekretariatoppdrag for mange lag i klubben og 3 tar nå lederkurs for ungdom. Det er et enormt
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engasjement på dette laget som vi ikke har sett maken til i klubben. Dette lover bra for klubbens
fremtid og vi har stor tro på at flere av spillerne vil kunne bli viktige ressurs personer i klubben.

Rapport fra J13
Jan Millaa startet opp dette ferske laget i høst og da var de 9 jenter. Kun 3 av 9 er født i 06, og resten
er født i 07 og 08. Det har vært mange tøffe kamper med mye motstand. Likevel har de greid å vinne
3 kamper og spilt mange jevne kamper. Jentene har vist god innsats, vært positive og ivrige hele
veien. Dette har skapt et fint treningsmiljø vi i klubben kan være stolt av. Takk til Trond Eilertsen som
er med på noen treninger og hjelper til med planlegging og sekretariat. Laget har mistet 3 jenter og
det er nå 6 igjen. Klubben kjører på med en jentekampanje og håper på flere spillere så vi kan
opprettholde egen trening for jentene og laget videre til neste sesong.

Dommere
Regionsdommer: Alexander Ramirez
Aspirantdommere: Tobias Innleggen - Ikke aktive: Lars A Nilsen, Tobias Andersen, Christian Aronsen
EB-dommer: Simen Nyheim
Vi må fortsatt satse på rekruttering av nye dommere, av begge kjønn, og ikke minst gi dem
dommeroppgaver.

Rekruttering
I 2018 fortsatte arbeidet med Aktiv 365. Det ble besøkt barneskoler og ungdomsskoler rundt omkring
i fylket. Dette arbeidet er viktig for å spre idretten vår og få flere til å oppdage sporten.
Tilsiget av jentespillere har vært bra og vi har fått en og annen ny spiller på herrelaget. På
guttelagene dukker det også opp nye spillere som vil prøve seg.

Gjennomføring av kamper/vår kamp- og treningsarena
Hjemmekampene i Mælahallen har foregått uten store problemer. Som det ble lovet på årsmøtet i
fjor er det nå kjøpt inn nytt sekretariatsbord (på hjul). I tillegg har man begynt med å ha publikum
like innenfor døren i hallen. Dette har skapt mer engasjement blant tilskuerne, som kan følge med på
stillingen. Dette forenkler også gjennomføringen av kampdagene; lagbenkene og sekretariatet settes
under den store tavlen i hallen, og publikumsområde og kiosk blir like innenfor døren til hallen.
Det har ikke vært uheldige episoder der noe inventar er skadet eller alarmer utløst. For klubben er
det viktig med et godt forholdt og samarbeid med ungdomsskolen.
Høyt på prioriteringslisten ligger sliping av parkettgulvet i hallen og merking av banen som er i
henhold til nye retningslinjer for basketball. I og med at vår aktivitet stadig har økt er det nå nesten
kun basketballaktivitet i hallen.
På enkelte lag har det vært noen utfordringer med å få alle foreldre til å kjøre til bortekamper i
helgene. Denne sesongen har allikevel gått bedre enn tidligere og belastningen på foreldre har vært
jevnere. Når kampoppsett er klart må man sjekke kamptider slik at man ikke får altfor tidlige
avreisetider fra Skien. Bortekamper spilles i Vestfold, Buskerud, Oslo og Akershus.
EB har hatt egne turneringer som de har deltatt og hatt arrangert i Mælahallen.

Regionlag og landslag
Klubben har ikke denne sesongen hatt spillere på landslag.
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SPU i NBBF region øst:
2004: Natalija Jovanovic, Ole Petter Sjøberg, Kenneth Gulbrandsen, Mykolas Navickas, Leander Linna,
2005: Lars Norberg og David Ellingsen.

SPU i klubb:
Født 2002: Simen Nyheim.
Født 2004: Natalija Jovanovic, Ole Petter Sjøberg, Kenneth Gulbrandsen, Mykolas Navickas, Leander
Linna, Bliss Butoyi, Jonas Nielsen.
Født 2005: Lars Norberg.
(De andre er G17 og G19 spør Tony)

Organisasjon
Det foregående år har klubben hatt sportslig leder. Dette har vært viktig for den sportslige
utviklingen. Vi ser nå for oss å starte arbeidet med en organisasjonsplan og klubbhåndbok som
inneholder blant annet årshjul. Sakte men sikkert bygger vi opp en klubb, og vi blir bedre for hvert år.
Toppidrettsgymnaset i Telemark (TiT) skiftet i fjor navn til Telemark Toppidrett og man hadde fra
høsten 2018 offisielt en basketballlinje. Dette har vært bra for klubbens synlighet og har trukket til
seg flere spillere utenfra. Som del av tilbudet foreslår styret at det gis gratis medlemskap det første
året til nyinnflyttede spillere som begynner på toppidrett.
Vi har fortsatt noe å gå på med tanke på markedsføring og synliggjøring av klubben. Vi ønsker at flest
mulig skal få prøvd basketball, ikke bare i Skien, men også i Porsgrunn. Rekruttering er avgjørende for
klubbens fremtid.

Styrets sammensetting og arbeid
På årsmøtet i februar 2018 ble følgende valgt:
Jan T Millaa, leder
Espen Nilsen, nestleder
Kjersti Førstøyl, kasserer
Arnstein Auråen, sportslig leder
Ingvild Svendsen
Rokas Rasikas
Det har vært seks styremøter. Dette er nok litt snaut – frekvensen bør økes.

Medlemsutvikling
Ved utgangen av 2018 (31. desember) var det 220 medlemmer i klubben. Dette er en økning på 60
medlemmer fra 2016, en fantastisk vekst.

Kompetanse
I 2018 har det blitt gjennomført trenerkurs 1 og trenerkurs 2.
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Det har blitt holdt sekretariatskurs med treningskamper med aspirantdommere for G13, G14 og G16.
Easybasket kurs i Mæla: 2018 og 2019:
Natalija Jovanovic, Ole Petter Sjøberg, Kenneth Gulbrandsen, Mykolas Navickas, Leander Linna, Bliss
Butoyi, Jonas Nielsen. Mikael Eilertsen, Rokas Rasikas, Rokas N, Ye Hong Xiang, Pranas Navickas, Sitav
Kohansal, Melika, Sakar Omar, Zahra Al-Kabi.
Trener 2 kurs: Tony Wilkins og Jan T. Millaa
Lederkurs for ungdom med Telemark idrettskrets i 2019:
Ole Petter Sjøberg, Kenneth Gulbrandsen, Mykolas Navickas.

Representasjon på sentralt initierte basketballarrangementer
-

-

Klubben var representert ved Den Store Trenerhelga i januar 2018.
Det ble arrangert en 3X3-turnering i juni 2018. Arrangementet ble holdt på stevneplassen i Skien
og var vellykket. Herrelaget og ett guttelag fra Skien kom helt til finalen, som ble spilt i Oslo noe
senere.
Klubben deltok på serieoppstartsmøte i høsten.

Økonomi
Klubben har en relativt god økonomi (sett i historisk sammenheng). Klubbens inntekter var 730 000
kr og utgiftene var på 832 000. Det vil si at ved årets slutt (31.12.2018) viste regnskapet et minus på
ca 102 000 kr. Vi har brukt over 90 000 i påmeldinger av lag. Ved årsskiftet stod det 132 000 kr på
konto. Det er fortsatt en utfordring å få inn treningsavgiftene.
Klubben inngikk i 2016 en avtale med Sport1 på Arkaden om innkjøp av klubbtøy. Vi har fått en avtale
om 25% rabatt på Adidas-produkter på utvalget produkter. Det er 15% rabatt på alle andre
produkter. Avtale om drakter ble inngått med Soulsport i 2017 – avtalen gir 8 000 kr i rabatt hvert år
på bestilte varer. Det er inngått forlenget avtale med Sparebank1 og Pizzabakeren, begge er avtaler
som går over to år (ut 2020). Det gjenstår å få på plass en avtale med Skagerak Energi.

Oppsummering
2018 var et år der driften ble bedre, men fortsatt mangler det litt på ressurspersoner og personer til
å fylle sekretariatsoppgavene. Styret ønsker at flest mulig skal delta på opplæring og ta ansvar for sitt
lag ved hjemmekamper. Jo flere som bidrar, jo lettere er det å gjennomføre kamper. Vi unngår også å
brenne ut ildsjeler som uansett bidrar. Derfor har styret bestemt at vi skal betale yngre spillere for å
sitte i sekretariatet.
Vi har fått nye tilskudd av frivillige og trenere, men det er fortsatt behov for flere på grunn av stor
vekst av spillere og nye lag. Enkelt av trenerne har måttet trene flere lag. Lagledere må gis god
opplæring og oppfølging fra styret.
Styret takker alle tillitsvalgte, trenere og foreldre som har stilt opp for klubben. Uten at noen kjører
til bortekamper, sitter i sekretariatet, baker kaker eller står i kiosk så ville ikke det være enkelt å gi et
tilbud til barn og unge som er interesserte i å spille basketball. Tusen takk!
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REGNSKAP 2018 - SKIEN BASKETBALLKLUBB
Balanseposter
1920 Bankkonto Sparebankenl
Driftsinntekter
3 120 Sponsor inntekter
3 210 Kiosksalg, VIPPS
3 211 Andre interne salg, salg - tekstil etc
3 250 Inntekter fra egne arrangement
3 400 Offentlige tilskudd
3 440 Tilskudd NIF, mva
3 441 Tilskudd fra norsk tipping
3 920 Medlemskontingent
3 930 Spillerlisens
3 990 Andre inntekter
Sum driftsinntekter

2019
132 892
268 000
28 680
23 531

43 500
101 409
14 248
181 930
500
68 799
730 597

Driftsutgifter
6 300
6 310
6 540
6 730
6 800
6 820
6 860

Varekostnad, varer for videresalg
Halleie trening
Halleie kamp
Inventar

Idrettsfaglig bistand, dømming
Kontorrekvisita
Trykksaker, kopiering,trykking
Møte, kurs, kontor
7 140 Godtgjøring for reise, hotell
7 162 Bevertning
7 163 Gevinster
7 410 Påmelding serier
7 430 Spillerlisens
7 500 Forsikringspremie
7 770 Bank og kortgebyr
7 780 Andre gebyrer
7 790 Div. kostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat 2017

19 299
97 606

32 000
362 338
34 307
1 907
500
20 616
65 137
41 012
6 000
93 910
2 439
152

850
50 078
832 791

102 193

Finansposter

8040 Renteinntekter
8170 Bankgebyr
Sum finansposter

141
1 378
1 237

ÅRSRESULTAT 2018

-103 430

Disponering av årets resultat
Til (fra) egenkapital
Inngående saldo Sparebank1 1.1.18
Utgående saldo Sparebank1 31.12.18

-103 430
236 322
132 892

Mads Norberg
Valgt revisor

J sti Førstøyl
Kasserer Skien Basketballklubb

Skien Basketballklubb – 1978

Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgifter for 2019-2020

Styret foreslår å holde dette uendret.

Easy Basket (8-12 år)

2 000 kr

Gutter/jenter 13 år

2 000 kr

Gutter/jenter 14, 15 og 16 år 2 500 kr
Gutter/jenter 17 og 19 år

3 000 kr

Senior med kamper

2 500 kr

Senior uten kamper

2 000 kr

Søsken gir rabatt: Har spiller søsken fra før i klubben koster Easy Basket 600 kr
og 700 kr for 14-18 år. Ingen rabatt på seniornivå for søsken.

Organisasjonsnummer 917 260 419

skienghosts@hotmail.com

Kontonummer 2610 284 1165

BUDSJETTFORSLAG 2019 SKIEN BASKETBALLKLUBB
Driftsinntekter
3 120 Sponsor inntekter
3 210 Kiosksalg, VIPPS
3 211 Andre interne salg, salg - tekstil etc
3 250 Inntekter fra egne arrangement
3 400 Offentlige tilskudd
3 440 Tilskudd NIF, mva
3 441 Tilskudd fra norsk tipping
3 920 Medlemskontingent
3 930 Spillerlisens
3 950 Turneringsinntekter
3 970 Refusjon halleie
3 990 Andre inntekter
SUM

R-2018
268 000
28 680
23 531
43 500
101 409
14 248
181 930
500
68 799
730 597

Driftskostnader
4 300 Varekostnad, varer for videresalg
6 100 Frakt, transport, toll og avgifter
6 300 Halleie trening
6 310 Halleie kamp
6 540 Inventar
6 730 Idrettsfaglig bistand, dømming
6 800 Kontorrekvisita
6 820 Trykksaker, kopiering, trykking
6 860 Møte, kurs, kontor
7 140 Godtgjøring for reise, hotell, treninger
7 162 Bevertning
7 163 Gevinster
7 410 Påmelding serier
7 430 Spillerlisens
7 500 Forsikringspremie
7 770 Bank og kortgebyr
7 780 Andre gebyrer
7 790 Div. kostnader
8 170 Bankgebyr
SUM UTGIFT

R-2018
19 299
129 606
362 338
34 307
1 907
500
20 616
65 137
41 012
6 000
93 910
4 640
2 439
152
850
50 078
1 378
834 169

Overført til konto
Budsjett 2019

B-2019
60 000
30 000
25 000
30 000
80 000
20 000
355 000

36 500
636 500
B-2019
20 000
50 000
4 500
50 000
60 000
2 000
1 000
20 000
100 000
10 000
10 000
90 000
10 000
3 000
500
15 000
1 500
447 500
189 000
0
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Innstilling til valg

Følgende foreslås til styret:

Leder

Jan Tancred Millaa

gjenvalg, ett år som leder

Styremedlemmer

Arnstein Auråen

Ikke på valg før i 2020

Kjersti Førstøyl

Ikke på valg før i 2020

Anita Stubberød

Ikke på valg før i 2020

Ingvild Svendsen

Gjenvalg, to år

Hanne Vinstad

Ny, velges for to år

Stig Korpelin

Ny, velges for to år

Revisor

Mads Norberg

gjenvalg (overtok for H. Kloumann i 2018)

Valgkomite

Trond Eilertsen

Gjenvalg

Jan Erik Dalene

Gjenvalg

Organisasjonsnummer 917 260 419

skienghosts@hotmail.com

Kontonummer 2610 284 1165

